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I. A kutatási feladat összefoglalása 

 
 
 
 

Hazánk több kiemelkedő közgazdasági gondolkodójának a mai napig feltáratlan 
az értékes tevékenysége. A dolgozat alapvető célja, hogy Varga István munkásságának 
részletes tanulmányozásával hozzájáruljunk a magyar közgazdasági gondolkodás 
történetének tárgyilagos feldolgozásához. 

Varga István közgazdasági tevékenysége időben az 1920-as évek közepétől az 
1960-as évek elejéig terjedt. Szinte valamennyi jelentős közgazdasági problémával 
foglakozott. Széleskörű és terjedelmes (mintegy 900 munkája maradt hátra) 
munkássága alapján nemzetközileg elismert közgazdász volt.  

Bár már születtek Varga tudósi és emberi kvalitásait méltató gyűjteményes 
kötetek illetve jeles tanulmányok, de nagyobb volumenű, a tevékenységét egészében 
bemutató és elemző írás még nem. A dolgozat egyik fő célja ennek a hiánynak a 
pótlása. A kutatás Varga tevékenységének azon területeire koncentrált, amelyekről 
eddig még egyáltalán nem vagy nem az általunk vázolt formában esett szó, illetve 
amelyek bemutatásával és elemzésével a magyar közgazdasági gondolkodás számára 
nyújthat új ill. újszerű eredményeket. 

Varga közgazdasági megközelítése is indokolja, hogy témaválasztásunk éppen 
az ő tevékenységének elemzésére esett. A Magyarországon sokáig uralkodó német – 
nagyon elvont, távolságtartó, normatív – közgazdasági megközelítés mellé Varga 
hozta be és tette ismertté a sokkal nyitottabb, empirikus és pragmatikus amerikai 
szemléletet, amelyben az elmélet és a történelmi gyakorlat szorosan összekapcsolódik. 
Varga maga is ennek a szemléletnek a jegyében tevékenykedett.  

 
Varga István közgazdasági tevékenységét feltáró kutatásaink négy fő témakör 

köré összpontosulnak: 
- konjunktúrakutatás – nemzeti jövedelem számítás; 
- pénzügyek – 1946. évi stabilizáció és annak pénzelméleti következtetései; 
- vállalati nyereség; 
- fogyasztás-gazdaságtan témaköre (reklám, piackutatás). 
 

Az értekezés a bevezetőn és az összefoglaláson kívül hét fejezetet (Varga 
életútjának, tevékenységének, egyéniségének áttekintését; közgazdasági 
megközelítését; a fent említet négy kutatási témakör fejtegetéseit és az új tudományos 
eredmények összefoglalását) tartalmaz, továbbá a Varga István tevékenységét 
reprezentáló bibliográfiát és a felhasznált irodalom jegyzékét, valamint a mellékleteket 
foglalja magában. 
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II. A kutatás forrásai és módszerei 
 
 
 
 
Varga István közgazdasági tevékenységének kutatását a következő területeken 
folytattuk: 
• Könyvtári kutatást  

a BKÁE Könyvtárában, az Országos Széchenyi Könyvtárban, a Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtárában és a Magyar Statisztikai Hivatal Könyvtárában végeztünk. 

• Levéltári kutatást 
a Magyar Országos Levéltárban, a Politikatörténeti Intézet Levéltárában, a BKÁE 
Levéltárában és az ELTE Levéltárában folytattunk.  

• Személyes találkozások Varga Istvánt ismerő szakemberekkel és személyekkel: 
Dr. Forgács Tibor professzorral, aki Varga István kollégája volt a Marx Károly 
Közgazdaságtudományi Egyetemen, miután Varga az 1957-es rehabilitációja után az 
egyetemre került; Dr. Bácskai Tamás professzorral, aki először egyetemi 
hallgatóként, majd később egyetemi ill. közéleti munkája során került kapcsolatba 
Varga Istvánnal; Ferenczy Ödönnével, aki Varga István titkárnője volt a Magyar 
Gazdaságkutató Intézetben; és feleségével, Raffai Erzsébet operaénekesnővel. 

• Eredeti Varga kéziratok tanulmányozása. 
• Varga Istvánról elnevezett budapesti szakközépiskolában megismerkedtünk azzal a 

108 munkából álló gyűjteménnyel, amelyet Varga István özvegye, Raffai Erzsébet 
adományozott az iskolának. Többek között így nyílt lehetőségünk megismerni Varga 
azon egyetemi jegyzeteit (Demográfia, Közgazdaságtan, Statisztika elmélete és 
módszertana), melyek nem voltak könyvtárban elérhetőek. 

• A reformer c. 1984-ben készült dokumentumfilm (tudományos tanácsadó, riporter: 
Bácskai Tamás) megismerése, melyben a Varga Istvánt ismerő hozzátartozók, 
kollégák, pályatársak és szakemberek beszélnek az életéről és munkájáról.  

 
A kutatás módszerét tekintve mindenekelőtt a Varga írások kronológikus 

összegyűjtésére, áttekintésére és elemzésére került sor. Ezt követően a korában 
uralkodó közgazdasági felfogások feltérképezése és a Varga által hivatkozott hazai és 
külföldi szakirodalom feldolgozása következett. Majd sor került a Varga féle 
megközelítés és az uralkodó közgazdasági felfogás első összehasonlítására és ezek 
alapján a fő következtetések levonására. Ahol erre lehetőség nyílt a levéltárban 
elérhető anyagok illetve eredeti Varga szövegek, kéziratok feldolgozása alapján, ott 
ezek felhasználásával a hipotéziseink további alátámasztására törekedtünk.  

A kutatási módszer lényeges eleme volt annak a konkrét társadalmi és 
gazdasági kontextusnak a feltárása is, amelyben Varga közgazdasági gondolatai 
megszülettek. Ehhez nyújtottak többlet információkat a Vargát személyesen ismerő 
hozzátartozókkal és szakemberekkel folytatott beszélgetések. 
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III. Új tudományos eredmények összefoglalása 
 
 Varga István az 1920-as évek folyamán olyan időkben kezdte meg 
közgazdasági tevékenységét, amikor a tőkés világgazdaság súlyos működési zavarai 
nyomán a közgazdaságtan uralkodó irányvonala – főleg mikroökonómiai, alapvetően 
statikus szemléletű megközelítés és formalizált elemzési technika – is egyre mélyebb 
ellentmondásokba keveredett.  

Varga jól érzékelte ezeket a problémákat, hiszen a hazai és a nemzetközi 
közgazdasági szakirodalmat folyamatosan figyelemmel követte, a magyar és külföldi 
szaklapokban egyaránt jelentek meg könyv és folyóirat ismertetései. Több alkalommal 
járt külföldön (Egyesült Államokban, Angliában és Németországban), ahol az 
akkoriban újszerűnek számító, alapvetően makroökonómiai és történelmi szemléletű, 
dinamikus megközelítéssel alaposan megismerkedett.  
1. Tézis 
Varga tudományos érdeme abban rejlik, hogy az 1920-as évek folyamán megjelenő 
új irányvonalnak a pártjára állt. Elismerte a valós gazdaság működésének 
leírásában az önálló makroökonómiai megközelítés jogosultságát, a gazdasági 
folyamatokat és jelenségeket a maguk dinamikájában vizsgálta, hangsúlyozta a 
gazdasági tevékenység institucionális feltételeinek a fontosságát, és a gazdasági 
kérdéseket szélesebb (társadalmi, politikai, stb.) kontextusban vizsgálta. Ez a 
szemlélet Varga közgazdasági munkáiban meghatározó alapvonás lett. 
Érveink a következők: 

Az általa elsősorban vizsgált témakörök (konjunktúrakutatás, nemzeti 
jövedelem, pénz, stb.) alapvetően makroökonómiai kérdések. A gazdasági jelenségek 
és összefüggések magyarázatában a makroökonómiai válaszokat elsődlegesnek 
tekintette szemben a mikroökonómiaival. Utóbbiakat abból a szempontból tartotta 
lényegesnek, hogy a makroökonómiai magyarázatokhoz felhasználhatóak. Azonban a 
mikroökonómiai kutatások jelenőségét sem becsülte le. Ezt tanúsítják fogyasztás-
gazdaságtani vizsgálódásai. 

A Magyar Gazdaságkutató Intézet megalapításával pedig Varga István 
intézményesítette elkötelezettségét a közgazdasági kérdések makroökonómiai 
megközelítése mellett.  

Varga tevékenysége során a dinamikus szemlélet minél szélesebb körű 
érvényesítésére törekedett. Ezt bizonyítja, hogy konjunktúrakutatásai során az erre 
alkalmas matematikai statisztikai módszereket használta. Ez a szemlélet fejeződik ki a 
fogyasztás-gazdaságtani vizsgálódásaiban is. 

Varga a gazdasági események leírásában a különböző jellegű intézmények nagy 
szerepét hangsúlyozta. Ugyanis az amerikai Thorstein Veblen által fémjelzett 
institucionalista iskola kivételesen nagy hatást gyakorolt rá. Többre becsülte azt a sok 
hasonló vonással bíró német történeti iskolánál (W. Roscher, G. Schmoller és mások), 
mert a vebleni institucionalista iskola egyrészt a gazdasági jelenségek és intézmények 
történeti fejlődését mindig végigkíséri a jelenig, másrészt pedig az embernek csak 
pszichológiailag megérthető gazdasági magatartását tekinti vizsgálata fő tárgyának.  

Varga István egy adott gazdasági jelenség vizsgálatánál – saját terminológiáját 
használva – az objektív és szubjektív tényezők szerepét együtt kutatja. Varga a 
gazdasági jelenségek objektív tényezőinek tekinti a közgazdaságtani vizsgálódás 
hagyományos kategóriáit, szubjektív tényezőinek pedig a közgazdaságtanon 
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kívülieket. Ezért kutatásai és elemzései átlépték a közgazdaságtan határait, nyitottá 
váltak más tudományterületek (pszichológia, szociológia) felé. 

Pl. a konjunktúrakutatásaiban kiemeli, hogy a konjunktúra alakulása egyrészt 
objektív, másrészt szubjektív tényezőktől függ. A nemzeti jövedelem adatai a 
konjunktúra megítélésének objektív alapját szolgálják. Azonban a szubjektív tényezők 
is szerepet játszanak, melyek között elsősorban a panaszkodás pszichológiája 
említhető. 

A profitnagyság alakulását befolyásoló objektív tényezők mellett olyan 
szubjektív hatásokat is kiemel, mint a konvenciók, a profitvárakozások, a 
kockázatvállalási hajlandóság, a megérzés, a tapasztalat és a rutindöntések.  

A Magyar Gazdaságkutató Intézet keretében végzett fogyasztói kereslet, 
fogyasztói magatartás kutatásokban az ún. szubjektív piackutatás módszerét 
alkalmazták Harkai Schiller Pállal, akivel gazdaságpszichológiai tanulmányokat írtak 
együtt, ami abban az időben Magyarországon egyedülállónak számított. A tágabb 
kontextus használata Vargánál a fogyasztás-gazdaságtani és a reklám kutatások során 
is végig jelen van. 

 
 

Varga István a nemzetközi közgazdasági gondolkodásnak aktív résztvevője volt 
egyrészt külföldi – német, angol, francia, olasz, lengyel – szaklapokban, 
folyóiratokban megjelent írásain keresztül, másrészt külföldi közgazdászokkal 
folytatott levelezései révén is. Így például a nemzetijövedelem-számításról levelezett 
Colin Clarkkal, mely eszmecserébe A. C. Pigou is bekapcsolódott. Mátyás Antal 
szerint Oscar Morgensternnel, Gottfried Haberlerrel, William Fellnerrel, Jan 
Tinbergennel is levelezésben állt. Tagja volt több külföldi tudományos társaságnak. 
Számos alkalommal tartott előadásokat, előadás sorozatokat külföldi egyetemeken, 
tudományos intézetekben (pl. Egyesült Államokban, Németországban, Ausztriában, 
Luxemburgban, Lengyelországban). Összességében, nemzetközi szinten felkészült 
közgazdász volt. 
2. Tézis 
Az intézményes gazdaságkutató munka beindításával, a korában legmodernebbnek 
számító elemzési módszerek alkalmazásával nemcsak lényegesen kibővítette és 
rendszeressé tette a gazdasági helyzet változásairól szerezhető információkat,  
kiszolgálva a hazai gazdasági gyakorlat igényeit, hanem a magyar közgazdasági 
gondolkodást illetve gondolkodókat is erőteljesebben bekapcsolta a nemzetközi 
közgazdasági ’vérkeringésbe’. 

A MGI létrehozása révén hazánk kapcsolatokat épített ki és tartott fenn hasonló 
jellegű, külföldi intézetekkel és ezzel nagymértékben megszilárdította a magyar 
közgazdászok részvételét a nemzetközi közgazdasági eszmecserében.  

Varga 1941-ben az MGI nemzetközi kapcsolatairól szólva megjegyzi: „a 
konjunktúrakutató intézetek kapcsolata lazán intézményes. 1926 óta kiküldöttjeik 
kétévenkint nemzetközi kongresszusra gyűltek össze, hogy együttműködésüket, 
tudományos eredményeiket, valamint tapasztalataikat megvitassák”. Az Intézet 
folyamatosan tájékoztatást adott a magyar gazdasági helyzet alakulásáról a külföldi 
konjunktúrakutató intézeteket számára. Számos alkalommal érkeztek nemcsak 
belföldi, hanem külföldi felkérések is magyarországi adatok vagy elemzések ügyében.  

 



 5

 
Vargának a konjunktúra- és gazdaságkutatás terén végzett tevékenysége, melyet 

elsősorban az MGI keretében végzett, szakszerűen és megbízhatóan kiszolgálta a 
különböző állami hivatalok, a kutató helyek és az üzleti szféra újszerű információs 
igényeit. Az MGI 1939. évi közgyűlésén elhangzott jelentésében az Intézet közvetlen 
gyakorlati célkitűzését a következőkben foglalta össze: “Intézetünk mindig úgy fogta 
föl feladatát, hogy gazdasági helyzetjelentéseiben a kül- és belföldi helyzet analízisét 
kell elsősorban adnia. A prognózist nem tekintettük tulajdonképpeni feladatunknak." 
Ezen szavak jelzés értékűek abban a tekintetben, hogy ezzel a külföldre ill. belföldre 
egyaránt kiterjedő rendszeres gazdaságelemző és magyarázó munka jelentőségét 
hangsúlyozta Varga, mintsem az előrejelzést. 
3. Tézis 
Varga István a folyamatos és egyre szélesebb körben folyó empirikus gazdasági 
elemzések fontosságát hangsúlyozta. Ezt tekintette a közgazdaságtan fő céljának és 
ez alapján tartotta lehetségesnek helyes elméleti következtetések levonását. 

Varga kiemelt jelentőséget tulajdonított a statisztikai méréseknek, ami 
megfigyelhető minden általa kutatott témakörrel kapcsolatos fejtegetéseinek 
áttekintése alapján. Általában nem új elméletek kidolgozását tartotta fő feladatának, 
hanem a különböző alapvető gazdasági jelenségeket befolyásoló tényezők minél 
szélesebb körű és pontosabb statisztikai elemzését. Szerinte ugyanis csak ez a kutatási 
eljárás szolgálhatja alapját bármilyen új elméleti következtetés levonásának. 

 
 
Vargának az MGI-ben végzett folyamatos és rendszeres adatgyűjtő és elemző 

tevékenysége nemcsak belföldön, hanem külföldön is elismerést váltott ki. Egyik 
legkiemelkedőbb és nemzetközileg is legismertebb teljesítményét a nemzeti jövedelem 
számítás terén nyújtotta. A Magyarország nemzeti jövedelme 1924/25-1934/35 c. mű 
(társszerző: Matolcsy Mátyás) 1936-os hazai megjelenése után 1938-ban angol 
nyelven is megjelent.  
4. Tézis 
A Matolcsy–Varga szerzőpáros nemzetijövedelem-számítással kapcsolatos 
tevékenységének fő jelentősége egyrészt abban rejlik, hogy a korábban hazánkban 
elfogadott nemzetijövedelem-felfogáshoz képest továbblépett; másrészt kísérletet tett 
az új módon definiált nemzeti jövedelem számszerű meghatározására is. Az újszerű 
fogalom-meghatározással a közgazdaságtan számára új terminológiát adtak, a 
statisztikai gyakorlatnak pedig fontos útmutatást: új módszerek kidolgozásánál 
bizonyos problémák feloldására alkalmas megoldási alternatívákat kell keresni. 

A nemzeti jövedelem hosszú ideig a közgazdaságtan elvont fogalma volt 
csupán. A századfordulón, illetve a XX. század elején a gazdaságstatisztikai eljárások 
megjelenése és mind szélesebb körben való elterjedése újra a közgazdasági érdeklődés 
középpontjába állította a nemzeti jövedelem kiszámíthatóságának gyakorlati kérdését.  
Varga tanulmányozta a nyilatkozó német és angol-amerikai szakirodalmat. Észrevette, 
hogy az angol-amerikai szerzők a németekkel szemben jóval többre értékelték a 
nemzeti jövedelem fogalmát, adatszerű megállapításának lehetőségét és fontosságát. A 
gazdaságstatisztika kifejlődése és annak gyors elterjedése mind a konjunktúrakutatás, 
mind pedig a nemzetijövedelem-számítás terén új távlatokat nyitott meg a kutatók 
előtt. 
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Hazánkban a nemzetijövedelem-számításra vonatkozó első becslést Fellner 
Frigyes készítette, aki a materiális termelés értékét tekintette nemzeti jövedelemnek. 
Az őt követő közgazdászok számításai is a Fellner-féle módszer alapján készültek.  

Vargáék elgondolásának az a jelentősége, hogy felismerték az immateriális 
teljesítmények növekvő szerepét és kiálltak amellett, hogy a materiális jószágtermelés 
értékén túl az immateriális javak teljesítményei is részei legyenek a nemzeti 
jövedelemnek.  

A nemzeti jövedelem kiszámítására tett kísérletük is több tekintetben tartalmaz 
egyedi vonásokat. Különösen az immateriális teljesítmények értékének meghatározása 
jelentett nagy nehézséget. Egy megfelelő jövedelemadó–statisztika birtokában 
Vargáék kalkulációja pontosabb lett volna. A számbavétel során az ún. vegyes módszer 
használatával számos problémát feloldottak és számos megoldandó feladatra hívták fel 
a statisztikai gyakorlat figyelmét. 

Vargáék nemzeti jövedelem számításukat az ország agrár jellegére hivatkozva 
nem naptári, hanem gazdasági évre vonatkozóan végezték el, amely szintén újszerű 
kezdeményezésnek számított a hazai gyakorlatban. 

 
 
Varga Istvánnak az 1946. évi stabilizációhoz kapcsolódó tevékenységének 

elemzése során Vargának az ár- és bérrendezésre vonatkozó önálló javaslatát (levéltári 
anyag) hasonlítottuk össze az Magyar Kommunista Párt megvalósított programjával. 
Az összehasonlításból látványosan kitűnik, hogy a stabilizáció ár- és bérrendezésre 
vonatkozó MKP program, főbb elveit és lépéseit tekintve, számos területen 
hasonlóságot mutat Varga István feljegyzésével. Varga Istvánnak az ár- és bérrendszer 
stabilizációjára vonatkozó javaslata végül is sikeres alternatívája a súlyos inflációs 
helyzet megoldásának. Vargának tehát elévülhetetlen érdemei vannak az 1946. évi 
magyar hiperinflációt lezáró stabilizációs program elvi és gyakorlati előkészítésében. 
5. Tézis 
Varga István világos elméleti alapokon olyan konzisztens megoldást dolgozott ki a 
hazai ár- és bérrendezésre, amely reális lehetőségét adta Magyarországon a 
rendkívül súlyos 1945-46. évi hiperinflációs helyzet sikeres felszámolásának. Olyan 
elvi sémát alkotott, amely egyrészt a stabilizációs elméletek körében addig ismeretlen 
volt, másrészt elszakadt minden korábban ezen a téren elfogadott alapelvtől és új 
alapokra helyezte a sikeres stabilizáció megvalósításának programját. 

A kidolgozott elvi megoldás egyedülálló kezdeményezés volt, nagy nemzetközi 
figyelmet váltott ki. Nicholas Kaldor is kiemelte a magyar program jelentőségét a 
stabilizációs elméletek közül, amikor rámutatott arra, hogy a magyar példa sikerének 
függvényében – amelynek sikerét Kaldor nagyon valószínűnek tartotta – az infláció 
okainak és megoldásainak elméleti alapjait újra kell gondolni. 

Az 1946-ban létrehozott új valutarendszer nem volt az addig általánosan 
elfogadott Knapp-i értelemben vett rekkurens valutacsatlakozás. A magyarországi 
valutareform egyedülálló jellegét az adta meg, hogy általában a rekkurens csatlakozás 
jelentősége háttérbe szorult, mivel az arra jellemző átszámítási kulcs csak a kis értékű 
készpénzre és pénztartozásokra vonatkozott.  
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Varga István a forint bevezetését és az ezzel együtt hozott gazdasági döntéseket, 
a szanálási folyamatot nagy jelentőségűnek tartotta annak ellenére, hogy voltak olyan 
jeles hazai közgazdászok, akik ebben nem értettek egyet vele. Így például Csikós-
Nagy Béla úgy vélte, hogy az 1946-os intézkedések nem jelentettek valutastabilizációt, 
mivel az árszintek még sokáig mozgásban maradtak. Varga szerint viszont az, hogy a 
stabilizáció után többszöri árkiigazításra volt szükség, nem von le semmit az esemény 
jelentőségéből, nem lehet kétségbe vonni az 1946-ban bekövetkezett szanálás 
sikerességét.  
6. Tézis 
Varga István egyrészt a forint 1946. augusztus 1-i bevezetését és az egyidejűleg 
elindított szanálási folyamatot rendhagyó jelentőségűnek ítélte az ország életében, 
másrészt a szanálás általa különlegesnek és egyedülállónak ítélt vonásai alapján 
újrafogalmazta a valutareform, a valutastabilizálás és a szanálás fogalmát. 
Kiemelkedő érdeme, hogy ezt nem elvont spekuláció, hanem a valós gazdasági 
folyamatok részletes elemzése és az abból levont tanulságok alapján végezte el. 

Varga sikeresnek ítélte az új valuta bevezetését és a szanálást. Úgy vélte, az 
1946-os események egyébként téves közgazdasági értékelésében többek között 
szerepet játszott az is, hogy a folyamatot a „stabilizálás” szóval illették. Szerinte 
helyesebb az 1946. július 27-én életbe léptetett intézkedések rendszerét – annak átfogó 
jellege miatt – „szanálás”-nak és az 1924. évi intézkedéseket „stabilizáció”-nak 
tekinteni. Az 1924-ben fennálló makrogazdasági egyensúlyhiány megoldását ugyanis a 
döntéshozók, néhány központi intézkedéstől eltekintve –  Varga szavaival – „a spontán 
gazdasági erők játékára” bízták. Ezzel szemben az 1946. évi szanálás legjellemzőbb 
vonása viszont az, hogy mindent központilag igyekeztek szabályozni. Varga szerint a 
forint bevezetése, az 1946. évi szanálás nem állítható be ugyanabba a sorba, mint a 
korábbi valutareformok illetve valutastabilizálások. Megítélése szerint, azok a 
szakemberek, akik ezt az eseményt nem tartják rendhagyónak, azok nem ismerték fel a 
forint megalkotásának a közgazdaságtan és a gazdaságpolitika szempontjából vett 
jelentőségét, újszerűségét. 

Varga egyébként felismerte a magyar pénztörténetben lezajlott inflációs 
események jelentőségét a pénzelmélet szempontjából is. Nem sorolta be az említett 
különböző pénzügyi eseményeket egyetlen kategóriába. Ellenkezőleg, 
megkülönböztette azokat. Így egyrészt a három pénzelméleti fogalomra önálló 
meghatározást adott, másrészt ezen keresztül újra kiemelte a magyar hiperinflációs 
helyzet nemzetközi viszonylatban is újszerűnek számító szanálási megoldását. 

 
 
Korábban a különböző elméleti iskolák általában négy fő jövedelmi ágat 

különböztettek meg: a munkabért, a földjáradékot, a tőke kamatát és a vállalkozói 
nyereséget. A nyereségnek főleg jövedelemeloszlási jellegét vizsgálták. Varga 
egyrészt a nyereség kategóriát kivonja ezen jövedelmi főágak közül, másrészt pedig 
vagyonmegoszlási kategóriaként való kezelésével annak makroökonómiai 
jelentőségéhez jut el. 
7. Tézis 
A vállalati nyereséget Varga újszerű megközelítéssel, mint vagyonmegoszlási 
kategóriát vizsgálta és vonta le abból következtetéseit. A vállalati nyereség 
makroökonómiai jelentőségét ezen a sajátos megközelítésen keresztül tárta fel.  
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A nyereségnek a vállalat értékének meghatározásában játszott alapvető 
szerepének kiemelése illetve a fogalomszűkítés feloldása céljából, Varga a vállalati 
nyereséget lényegileg nem jövedelemmegoszlási, hanem vagyonmegoszlási 
kategóriaként kezelte. Már J. A. Schumpeter is rámutatott profitelméletében, hogy a 
bér tartós jövedelemfajta, míg a profit nem az. Varga a nyereséget szintén nem 
jövedelmi ágként kezeli, kivonja azt a jövedelmek közül és vagyonmegoszlási 
kategóriaként elemzi. A nyereségnek a vagyonmeghatározásban érvényesülő 
dinamikus szerepét hangsúlyozva jut el a változó piaci értékítéleten keresztül 
érvényesülő vállalati forgalmi érték meghatározásához. Szerinte a vállalat fluktuáló 
vagyonértékének különbségei jelentik az igazi vállalati nyereséget vagy veszteséget. 

Egyrészről a vállalati nyereség változásai hatással vannak a vállalat 
vagyonértékére, másrészt a vagyonérték változások meghatározzák a nyereség 
alakulását. Kölcsönösen hatnak egymásra. A nyereségnek vagyonmegoszlási 
kategóriaként való kezelése alkalmat adott Vargának a vagyonváltozások és 
vagyoneltolódások hosszútávú idősorának magyarázatához is.  

Végül is, a nyereségnek, mint vagyonmegoszlási kategóriának a vizsgálata 
egyrészt azért fontos, mert a nyereségtermelő képesség a vagyonváltozást befolyásolja, 
másrészt pedig azért, mert a vagyonváltozások hatással vannak a teljes nemzeti vagyon 
alakulására is, hiszen a vagyonszaporulat nem csupán a magángazdasági vagyont 
gyarapítja, hanem a nemzeti vagyont is. Ezzel ismét eljutunk Vargának az alapvetően 
makroökonómiai szemléletéhez, amellyel a különböző gazdasági jelenségeket 
vizsgálta. 

 
 
Varga már az 1920-as években megfogalmazta a közgazdasági szaknyelv 

megteremtésének igényét, mert így a közgazdaságtan fejlődése biztonságosabb lenne. 
Szerinte az egységes közgazdasági terminológia hiánya, az alapdefiníciók különböző 
jelentéstartalma az egyes nemzeti nyelveken képezi a fő okát például a vagyon, a tőke, 
a jövedelem és az ezekhez kapcsolódó alapvető fogalmak elméleti tisztázása során 
tapasztalt értelmezési problémáknak.  
8. Tézis 
Varga István volt az a magyar közgazdasági gondolkodó, aki a közgazdasági 
szaknyelv hiányát hamar felismerte és aki annak kihatásait a nyereség fogalmának 
elemzésénél részletesen bemutatta. 

Varga nyereséggel kapcsolatos vizsgálódásai során a ’wealth’ angol szó, illetve 
az ehhez kapcsolódó más fogalmak példáján mutatta be a problémát. A ’wealth’ szó 
egy nagyon összetett, sajátos angol kifejezés, amelyet nagyon nehezen lehet más 
nyelvre úgy lefordítani, hogy azzal a szó teljes jelentéstartalmát visszaadjuk. Pl. Adam 
Smith főművének címében szereplő ’wealth’ szót a három meglévő magyar 
fordításban háromféleképpen (vagyonosság, jólét, gazdagság) fordították.  

Varga szerint a fordításnál a szó tartalmi leszűkítése képezte az egyik akadályát 
az elméleti összefüggések helyes feltárásának. A ’distribution of wealth’ kifejezést 
magyarra jövedelemmegoszlásként fordították, ami Varga szerint, hatással volt a 
nyereségnek, mint jövedelemmegoszlási kategóriának az értelmezésére is. Az angol 
kifejezésnek a tágabb értelmezése viszont a vagyonmegoszlást is magában foglalja, 
amit a közgazdászok nem aknáztak ki. A problémát Varga azzal kívánta feloldani, 
hogy az 1930-ban leírt fejtegetéseiben a nyereséget már nem mint 
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jövedelemmegoszlási, hanem mint vagyonmegoszlási kategóriát ismerteti. Ez a 
fordulat igazán a nyereség fogalmához szorosan kapcsolódó, a nyereségből 
származtatott vagyon és tőke kategóriák miatt fontos. Mivel a nyereséget „anyagi jólét 
eloszlási kategóriának” tekinti, a vállalati nyereséget nem csak a jövedelemeloszlás, 
hanem a vagyonmegoszlás szempontjából is vizsgálta, ami akkor egyedülálló 
kezdeményezésnek számított.  

Varga a fentiek miatt indokoltnak tartotta a ’vállalkozói nyereség’ fogalmát 
átnevezni ’vállalati nyereség’-nek. A vállalati nyereségről szóló állásfoglalását F. H. 
Knight, amerikai közgazdász nézetével szemben fogalmazta meg. Mivel a vállalat, 
mint szervezeti forma történetileg a gazdasági élet meghatározó intézményévé vált, az 
új nyereségfogalom révén a vállalat – mint változó közgazdasági és jogi institúció – 
általánosabb társadalmi és gazdasági szerepét is új megvilágításba lehetett állítani. 

 
 
Varga Istvánnak a fogyasztás-gazdaságtan és a reklám területéhez kapcsolódó 

elméleti tevékenysége egyedülálló jelentőséggel bír a magyar közgazdasági 
gondolkodás történetében. A szocialista országokban az 1950-es évek második felében 
egyedül a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen volt fogyasztás-
gazdaságtan és reklámoktatás. Az akkori idők közgazdaságtanára az ún. objektív 
törvények szerepének túlhangsúlyozása volt jellemző. Varga – bár kutatói 
tevékenysége erőteljesen korlátozva volt – kiemelte a szubjektív tényezők szerepét a 
gazdasági folyamatokban és döntésekben. Különböző elemzéseiben mindig igyekezett 
egyedi, különleges tényezőkkel is foglalkozni. Sajátos megközelítését az oktatásban is 
alkalmazta. Napjainkban is találunk utalást arra a „piackutatós iskolára”, amelyben 
Vargát a szakma „nagy öregjeként” tartják számon. Ha bárki végigolvassa bármely e 
témához kapcsolódó tanulmányát és különösképpen A reklám című könyvét, a 
felsorakoztatott ismeretek ámulatba ejtő tárházával találkozhat. 
9. Tézis 
A fogyasztás-gazdaságtan és a reklám területén végzett alapos vizsgálódásai úttörő 
jellegűek a magyar közgazdasági gondolkodásban. Korábban nem volt magyar 
közgazdász, aki olyan terjedelmű és szerteágazó szakirodalmi háttérrel ill. annyi új 
és újszerű megközelítéssel élt volna az adott terület kutatása kapcsán, mint Varga 
István. 

Varga különösen az angolszász iskoláknak a fogyasztás-gazdaságtan és a 
reklám területén elért eredményeit és kategóriáit vezette be a magyar közgazdasági 
gondolkodásba. Példaként említhető a PR – public relations (közönség kapcsolatok) – 
fogalma, vagy a piackutató tevékenység szerepének hangsúlyozása a fogyasztás 
befolyásolásában. 

A közgazdaságtan és a pszichológia termékenyítő kapcsolatát a fogyasztás-
gazdaságtan és a reklám területén alapvető jelentőségűnek tartotta. A racionális és 
emocionális elemek, az objektív és szubjektív tényezők párhuzamos használata 
jellemzi Vargánál a fogyasztó és a reklám, a fogyasztásbefolyásolás elemzését. 
Mindez akkoriban egyedi és merész lépést jelentett.  

Varga István a magyar közgazdasági gondolkodásban részletesen feltárta a 
keresletelaszticitás fogalmát és problémakörét, elsőként emelte ki annak jelentőségét a 
fogyasztás befolyásolásának kutatásában. A keresletelaszticitási vizsgálatot olyan 
makroökonómiai jellegű, dinamikus szemléletű, empirikus eljárásnak tekintette, mely 
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a fogyasztói kereslet kutatásában és befolyásolásában objektív kiindulási alapként 
szolgál. Újszerűen a fogyasztás befolyásolásához megválasztott eszköz – a reklám – 
célszerűségének elbírálását tudományos kritériumokhoz, a keresletelaszticitási 
vizsgálatok eredményeihez kötötte. 

Varga fogyasztás-gazdaságtani kutatásai téren is kimutatható a dinamikus 
szemlélet. Eleve abból indult ki, hogy a kereslet alakulása problémáinak 
elhanyagolásában nagy szerepe volt a közgazdaságtan statikus szemléletének. Később 
a dinamikus szemlélet egyértelmű igényét fogalmazta meg, pl. az 1961. decemberében 
írt angol nyelvű (Economic and Market Research in East and West) cikkében. 

 
 
Varga az általa megismert elméleti felfogásokat nemcsak szintetizálta, hanem a 

fogyasztó fogalmának újradefiniálása alapján új eljárásokat is kidolgozott. Mindez a 
gyakorlatban a fogyasztó reklám általi befolyásolására használható fel. Más 
szempontból az eljárások, mint egységes keretrendszer, a hatékony reklámtevékenység 
folyamatának leírására is alkalmasak. 
10. Tézis 
Varga István mély elméleti ismeretekkel megalapozott, gyakorlatilag széles körben 
alkalmazható vizsgálati módszertant, mintaszerű rendszert dolgozott ki elsőként a 
magyar közgazdasági gondolkodásban az eredményes reklámtevékenység 
megvalósításához. Felismerte, hogy a reklámtevékenység végső célját 
(profitmaximalizálás) az objektív tényezőkön túl a szubjektív tényezők is jelentősen 
befolyásolják. Ez az újszerű, kettős megközelítése alapvetően meghatározta az 
elméleti következtetéseit. 

Varga a reklámeszközök csoportosítása, felsorakoztatása terén egyedi 
teljesítményt végzett, amennyiben kiemelte az egyes eszközök fogyasztókra gyakorolt 
lélektani hatásait. A reklámozással foglalkozó gyakorlati szakemberek számára sok 
tekintetben megfontolandó tanácsokat, útmutatásokat nyújtott. Ugyanakkor rámutatott 
arra is, hogy a különböző reklámeszközök hatékonyságának elbírálásánál a piackutatás 
tényleges és szakszerű elvégzése milyen jelentős feladat. 

Varga szerint a reklámozásnak kétféle tudományos alátámasztására nyílik mód: 
az egyik módszertani jellegű, ezzel foglalkozik a piackutatás vagy piacanalízis; a 
másik elméleti jellegű és az erre vonatkozó tételek kidolgozásával a reklámlélektan 
foglalkozik. 

Véleménye szerint a reklám lehetőségeit, a kivitelezés módozatait, valamint a 
reklám eredményességét is legjobban a piackutatás segítségével lehet megalapozni. 
Ehhez objektív és szubjektív piackutató eljárásokat mutatott be, melyek egy széles 
körben alkalmazható gyakorlati módszertan alapját képezik. Eszerint pl. a kereslet 
rugalmassági vizsgálatokat ezen a téren alkalmazható objektív módszernek tekintette. 
Szubjektív módszerként pedig a pszichológia akkor modernnek számító eredményeit 
hasznosította. 

Vargának a reklámlélektannal kapcsolatos fejtegetései adják az elméleti hátteret 
a reklámtevékenység általa vázolt módszertanához, miként azt A reklám című könyve 
is tanúsítja. A 440 oldalas könyvből 140 oldalt szentelt a reklámlélektani 
ismereteknek. 
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IV. A tudományos eredmények hasznosítása, a tudományágra gyakorolt hatása 
 
 
 

Úgy véljük, hogy a kutatómunka eredményei a magyar közgazdasági 
gondolkodás történetének további alaposabb feldolgozásához járulhatnak hozzá. Varga 
István politikailag és gazdaságilag igen változékony időkben élt és tevékenységét – 
objektív akadályok miatt – csak igen visszafogottan tudták az elmélettörténészek 
méltatni. Varga 1962-es halála után az 1971-ben megjelent első gyűjteményes kötet 
(Tervezés, mechanizmus, pénzügyek), melyet Schmidt Ádám szerkesztett, csak egy 
válogatást tartalmaz Vargának a II. világháború utáni közgazdasági munkáiból a 
népgazdasági tervezés, a gazdasági mechanizmus és a szocialista pénzügyek 
területéhez kapcsolódóan. Az 1982-ben Varga István emlékére kiadott újabb 
gyűjteményes kötet (Változások, váltások és válságok a gazdaságban) Schmidt Ádám 
és Kemenes Egon szerkesztésében már tartalmaz különböző értékelő tanulmányokat is 
magyar és külföldi közgazdászok tollából. Ezeken kívül született még néhány 
emlékező, méltató tanulmány illetve folyóiratcikk is. Varga közgazdasági 
tevékenységét elemző, összefoglaló értékelésünk – reményeink szerint – elősegíti a 
magyar közgazdasági gondolkodás történetének teljesebb megismerését. 

Hazánk e jeles közgazdászának tevékenysége méltatlanul merült a feledés 
homályába, holott Varga István hazánk nemzetközi hírű és rangú szakembere volt. 
Arra törekedtünk, hogy a dolgozat eredményei Varga tényleges nagyságának 
megfelelő megítéléshez nyújtsanak értékes információkat.  

Az eredmények gyakorlati hasznosulását közvetett módon, elsősorban a 
közgazdaságtani oktatáson keresztül látjuk lehetségesnek. Általában sok neves külföldi 
közgazdasági gondolkodóról van alkalmunk ismereteket átadni hallgatóink számára, 
miközben magyar közgazdász is van, köztük Varga István, akik szintén értékes 
munkát végeztek, de tevékenységük sok vonatkozásban ismeretlen maradt előttük. E 
hiány pótlásához szeretnénk hozzájárulni. 

Napjainkban a hagyományos közgazdasági oktatás komoly problémákkal küzd, 
mert a túlzott elmélet orientáltság helyett az elmélet és a gyakorlat összhangját tükröző 
megközelítésre van nagy igény. Varga István munkássága pontosan azt példázza, hogy 
az igazi elmélet nem pusztán okoskodás, nem önmagáért való cél, hanem eszköz a 
gazdasági valóság teljesebb megértéséhez és különböző problémáinak sikeres 
megoldásához. Varga tevékenységének megismerése, hitünk szerint, ennek a reális 
szemléletnek az elsajátításában nyújthat segítséget. 
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V. Az értekezés témakörébe tartozó publikációk jegyzéke 
 

 
 
• A nyereségről Varga István munkássága tükrében 

Diplomamunka, 1995. május, 62. o. 
 
• Ötven éves a forint 

= Észak-Magyarország, 1996. július 27. 
 
• Két mozzanat Varga István közgazdasági tevékenységéből 

= „Elméleti és gyakorlati kihívások az ezredforduló gazdaságában” A közgazdász 
képzés megkezdésének 10. évfordulója alkalmából rendezett tudományos 
konferencia előadásai. Miskolc, 1997, I. kötet, 240-255. o.  

 
• Varga István és a forintstabilizáció  

= Doktoranduszok Fóruma, Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar 
szekciókiadványa, Miskolc, 1997.  35-40. o.  

 
• Mozaikok Varga Istvánról  

= Észak-Magyarországi Gazdaság-Kultúra-Tudomány, 1997. 11. szám, 27-31. o. 
 
• István Varga and the Entrepreneurial Profit  

= microCAD'98, International Computer Science Conference, O:vállalkozás, 
Miskolc, 1998. 71-80. o. 

 
• Varga István, az MKKE tanára 
 = 50 éves a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Jubileumi tudományos 

ülésszak. Budapest, 1998, I. kötet, 491-508. o. 
 
• Varga István a reklámról 
 = Doktoranduszok Fóruma, Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar 

szekciókiadványa, Miskolc, 1998.  32-37. o. 
 
• A fogyasztás-gazdaságtan egyes elemei Varga Istvánnál 

= microCAD’99, International Computer Science Conference, P: vállalkozás, 
Miskolc, 1999.  21-26. o. 

 
• Felzárkózási stratégia egy elmélettörténeti példa alapján 

= Felzárkózás, értékrend változás a vállalati és intézményi gyakorlatban, 
Nemzetközi Konferencia. Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc, 
1999, I. kötet, 199-208. o. 

 
• Elimination of the 1946 Hungarian Inflation 

= 2nd International Conference of PhD Students, Section proceedings Economics, 
Miskolc, 1999.  167-175. o. 
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• Adalékok Varga István nyereséggel kapcsolatos gondolataihoz 
= microCAD’2000, International Computer Science Conference,  
O: közgazdaságtan, Miskolc, 2000.  169-174. o. 

 
• Sketchy Portrait about a Last Century Hugarian Economist (István Varga 

1897-1962) 
- előadás a microCAD'2001 Nemzetközi Konferencián, Miskolci Egyetem, 2001. 
március 1-2. 
(megjelenés alatt) 

  
• A múlt század kiemelkedő magyar közgazdásza (Varga István 1897-1962) 

= Tudásalapú társadalom, tudásteremtés – tudástranszfer, értékrendváltás. III. 
Nemzetközi Tudományos Konferencia. Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi 
Kar, Miskolc, 2001, I. kötet, 72-80. o. és 97-99. o. 

 
 
 
 
 
 
 

VI. Kollektív kutatómunka 
 

Az értekezés kollektív kutatómunka eredményét semmilyen formában sem tartalmazza. 


